INDICAÇÃO Nº 001/2022
Indico na forma regimental depois de ouvido o douto plenário,
que se oficie ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que
seja colocado Placas de Identificação no Departamento Municipal
de Educação.

Justificativa
Considerando a necessidade de uma Placa de Identificação
no Departamento Municipal de Educação, venho através desse
solicitar

para

que

Vossa

senhoria

dentro

das

legalidades

financeiras, se faça um estudo para adquirirmos essa placa que
identificara o Departamento. Muitas pessoas quando precisam ir
até o Departamento não sabem onde o mesmo se localiza e
acabam indo ao Cras, achando que o lugar para atendimento seria
nesse espaço.
Anhumas, 04 de fevereiro de 2022.

Vivian Aparecida Barbosa
Vereadora

INDICAÇÃO Nº 02/2022
Indico na forma regimental depois de ouvido o douto plenário,
que se oficie ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, a
construção de um Estacionamento no Departamento Municipal de
Educação.

Justificativa
Considerando a necessidade de um espaço adequado
disponível para um estacionamento dos veículos dos servidores
municipais que trabalham no Departamento de Educação e Projeto
Guri, solicito que seja realizada essa construção. O intuito da
construção deste estacionamento é de justamente melhorar a
qualidade do transito local, diminuindo o acumulo de veículos nas
vias. Existe ao lado do Departamento de Educação um espaço
perfeitamente viável para a construção desse estacionamento que
pode vir a sanar os problemas supracitados, não necessitando de
investimentos demasiadamente altos pelo Pode Executivo.

Anhumas, 04 de fevereiro de 2022.

Vivian Aparecida Barbosa
Vereadora

INDICAÇÃO Nº 003/2022
AUTORIA:- Vereadores.
ASSUNTO: Solicitação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Adailton
Cesar Menossi, para que dentro das disponibilidades com maior brevidade
possível possa pedir um apoio através da Ronda Ostensiva da Polícia Militar
no Colégio E.E. Coronel Francisco Whitacker.
JUSTIFICATIVA:
Pois recebemos muitas denúncias onde há adolescentes e crianças
usando bebidas alcoólicas, narguilé entre outros.
Solicitamos também a presença do Conselho tutelar para poder verificar esses
fatos.
Esta solicitação se faz necessária e com extrema urgência para garantirmos a
saúde psicológica e física desses adolescentes.
Temos que preservar e cuidar para os mesmos ter um futuro certo e digno.
Plenário João Lucas Mariotto, 04 de Fevereiro de 2022.

Camila Silva Pereira
Vereadora

Douglas Alves Barbosa
Vereador

Danilo Almeida Da Silva
Vereador

Sergio Rodrigues
Vereador

Antônio Silva Nascimento
Vereador

Paulo Sergio Seixas
Vereador

Vivian Aparecida Barbosa
Vereadora

Gervasio Marrafon
Vereador

Alecy Rodrigues de Oliveira
Vereador

INDICAÇÃO Nº. 004/2022,

Indico a Mesa, que seja oficiado ao Prefeito Municipal, para
que interceda junto ao responsável pelas estradas rurais, no sentido
de que seja efetuada roçagem das laterais da estrada Vicinal Maria
Ruiz Martins próximo a ponte do Córrego São Pedro bem como a
melhora das placas de sinalização existentes no local.

Plenário João Lucas Mariotto, 18 de Fevereiro de 2022

DOUGLAS ALVES BARBOSA
Vereador

INDICAÇÃO Nº. 005/2022,
Indico na forma regimental depois de ouvido o douto plenário,
que se oficie ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,
acolhendo as reclamações de moradores do Assentamento Maná –
Banco da Terra para que dentro das normas de transito e
possibilidades financeiras do Município, seja colocado o Rejeito e
também postes de iluminação para a rua principal daquele
Assentamento.
Justificativa
Considerando as reclamações , o local esta com falta de
iluminação , sendo que seria de grande importância para todos e
também o rejeito para fazer a rua principal, facilitando o acesso da
população e moradores daquele local.
Anhumas, 18 de fevereiro de 2022.
Alecy Rodrigues de Oliveira
Vereador
Camila Silva Pereira
Vereadora
Douglas Alves Barbosa
Vereador
Sergio Rodrigues
Vereador

Antonio Silva Nascimento
Vereador
Danilo Almeida Silva
Vereador
Gervasio Marrafon
Vereador
Paulo Sergio de Seixas
Vereador

Vivian Aparecida Barbosa
Vereadora

INDICAÇÃO Nº. 006/2022

Indico na forma regimental, depois de ouvido douto plenário que se
Oficie ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

determinar ao setor

competente que proceda a pintura das faixas amarelas para faixas brancas em
frente ao Departamento de Educação e também renovar a pintura da faixa de
cadeirante.
Justificativa
As faixas amarelas eram usadas quando a Pré escola Municipal
funcionava no prédio que hoje é o Departamento de Educação. Como não
temos mais ônibus estacionando no local solicitamos a mudança das faixas
amarelas para as faixas brancas para termos mais espaços de estacionar.
Solicito ainda a renovação da faixa de cadeirante que esta apagada, pitando
novamente.
Plenário João Lucas Mariotto, 03 de março de 2022.

Vivian Aparecida Barbosa
Vereadora

INDICAÇÃO Nº. 007/2022,

AUTORIA:- Vereadores ALECY RODRIGUES OLIVEIRA, GERVASIO
MARRAFON.

ASSUNTO: Solicitamos que depois de ouvido o douto Plenário que se
oficie ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que dentro das
disponibilidades e com a maior brevidade possível, determine o Departamento
responsável da atual administração que realize os estudos e adote as medidas
necessárias, tome providências quanto à limpeza e manutenção nos locais,
Ruas Vicente Ferrari nas proximidades dos numerais 215 e 220, Praça Jose
Pivaro, 215 e 216 ambos final das ruas mencionadas.

JUSTIFICATIVA: Moradores daquelas regiões mencionadas acima procuraram
estes vereadores cobrando providências no sentido de proceder a estudos que
desenvolva manutenção na área mesmo que considerando, tratar de uma área
particular demanda a necessidade na localidade citada. Referida reivindicação
é pertinente, visto que o local citado tende-se um acumulo de água parada não
somente com as chuvas, mas com uso dos moradores efetuarem limpezas
dadas causa de escoamento de águas pluviais ficando parada na vala
existente no local mencionado no tocante traz preocupação aos moradores em
questão gerar a possibilidade de criadores do mosquito transmissor da Dengue
Aedes aegypti.

Plenário João Lucas Mariotto, 04 de Março de 2022.

ALECY RODRIGUES DE OLIVEIRA
Vereador

GERVASIO MARRAFON
Vereador

INDICAÇÃO Nº. 008/2022,

INDICO ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental,
determinar ao setor competente que tome providências no sentido
de fazer alteração para mão única de direção na José Lopes
Martins, onde fica localizada a Emef Adhemar Palmiro.
Justificativa
Esta alteração de mão única se faz necessário, para
minimizar os riscos de acidentes de trânsito que possam ocorrer e
informo que a citada via sofre com o tráfego intenso de veículos de
pequeno e médio porte (motocicletas, carros e caminhões
menores),

pedestres,

estudantes

de

todas

as

idades

que

necessitam utilizar este trajeto para chegarem às escolas onde
estudam, motivo pelo qual, solicitamos que sejam feitas as
intervenções indicadas.
Anhumas, 07 de abril de 2022.

Vivian Aparecida Barbosa
Vereadora

